Política de Privacidade Online Beckman Coulter
Vigente a partir de 19 de maio, 2018
Beckman Coulter, Inc., em conjunto com as suas afiliadas e subsidiárias (“Beckman Coulter”), respeitam
as suas preocupações relativas à privacidade e valorizam a relação que mantêm consigo. A presente
Política de Privacidade Global descreve as categorias de dados Pessoais que recolhemos online através do
website www.beckmancoulter.com (o “Website”) e offline, como utilizamos a informação, com quem a
partilhamos e os seus direitos e escolhas relativos à utilização da informação. Descrevemos ainda as
medidas que adotámos para garantir a segurança da informação, os prazos de retenção e como nos
contactar a propósito das nossas práticas de Privacidade e para exercer os seus direitos.
A presente Política de Privacidade Global não é aplicável aos websites Beckman Coulter que tenham as
suas próprias políticas de privacidade.
Clique num dos seguintes links para ir diretamente à secção pretendida.
Informação que Recolhemos Online
Como Utilizamos a Sua Informação
Informação que Partilhamos
Privacidade de Menores
As Suas Escolhas de Privacidade
Segurança da Informação
Websites de Terceiros e Plug-ins de Redes Sociais
Alterações à Nossa Política de Privacidade

Informação que Recolhemos Online
Os tipos de dados que poderemos recolher quando utiliza os websites Beckman Coulter encontram-se
descritos nesta secção e incluem tanto informação que nos forneça, como informação que recolhemos
automaticamente quando utiliza os websites Beckman Coulter.

Nos termos da presente Política de Privacidade, “Dados Pessoais” significa informação que o identifica ou
que possa ser utilizada para identificá-lo. Dados Pessoais poderão ser, por exemplo, nome, morada,
número de telefone e endereço de e-mail.

Informação que Recolhemos Online
A inscrição para um serviço ou programa não serão necessárias para receber a vasta maioria das
informações constantes dos websites Beckman Coulter. Contudo, alguns dos nossos conteúdos apenas
estão disponíveis para utilizadores registados ou identificados e será necessário que crie um perfil de
utilizador ou forneça informações específicas sobre si para aceder a essa informação ou serviço.

Dados Pessoais que nos Fornece ao Visitar os Websites Beckman Coulter Sites ou Offline
A Beckman Coulter recolhe Dados Pessoais que fornece através dos websites Beckman Coulter, bem como
em situações offline. Nomeadamente:







Informações de contacto como sejam o seu nome, morada, número de telefone ou endereço de email
Informações de registo como sejam o seu nome de utilizador ou password
Informações de remuneração quando preste um serviço à Beckman Coulter na qualidade de
profissional de saúde
Informações sobre habilitações académicas, emprego e outras relevantes, quando requeira
informações sobre um emprego junto da Beckman Coulter
Informações de pagamento (como sejam informações bancárias, número de cartão de pagamento,
data de validade, morada de entrega e morada de faturação)
Outras informações que nos possa fornecer (por exemplo, quando finaliza o nosso Formulário de
Contacto Online ou forneça informações através do campo de texto livre).

Dados Pessoais que Partilha Durante Outras Interações com a Beckman Coulter
Poderá contactar a Beckman Coulter para colocar perguntas, discutir as suas preocupações ou reportar
questões sobre os nossos produtos. Caso comunique connosco ou solicite informações da Beckman
Coulter, poderemos solicitar a sua informação de contacto, bem como outros Dados Pessoais relevantes
relacionados com o seu pedido.
Informação que Poderá ser Recolhida Automaticamente
Quando utiliza os websites Beckman Coulter, podemos recolher automaticamente determinadas
informações relacionadas com a utilização do website e o dispositivo utilizado, conforme descrito abaixo.

Endereço IP
Poderemos registar o endereço de IP (“Internet Protocol”) do seu computador ou de outros dispositivos
eletrónicos quando visita os websites Beckman Coulter. O endereço de IP identifica o dispositivo
eletrónico que utiliza para aceder aos nossos websites. O seu endereço de IP permite-nos manter a
comunicação com o seu dispositivo eletrónico enquanto navega nos websites da Beckman Coulter e
personalizar os conteúdos que lhe apresentamos.
Cookies e Outras Tecnologias
Recolhemos ainda informação sobre a sua utilização dos websites Beckman Coulter através de tecnologias
de rastreamento como sejam as cookies e web beacons. Uma “cookie” é um código numérico único que
é transferido para o seu computador para rastrear os seus interesses e preferências, e para o reconhecer
quando voltar a visitar o website. Um “Web beacon” é uma imagem gráfica transparente colocada num
website, e-mail ou anúncio publicitário que permite a monitorização, entre outros, da atividade de
utilização ou o tráfego do website. As referidas tecnologias ajudam-nos a recordar as suas preferências e
permitem-nos colocar o conteúdo e funcionalidades que provavelmente serão do seu maior interesse,
com base nos dados “clickstream” resultantes das suas anteriores visitas aos websites Beckman Coulter.
Utilizamos o Google Display Advertising (como sejam o Redireccionamento através do Google Analytics,
Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration, do Google
Analytics Demographics e do Interest Reporting) para (1) mostrar os nossos anúncios noutros websites
com base nas suas visitas anteriores aos Websites da Beckman Coulter e (2) compreender de forma mais
eficaz os tipos de anúncios que melhor se adequam e o uso de serviços de anúncios. Em conexão com o
serviço da Google Analytics Demographics e de Interest Reporting, podemos utilizar dados recorrendo a
publicidade baseada nos interesses da Google ou dados de audiência de terceiros (como idade, género e
interesses) através da Google Analytics, para entender e melhorar as nossas campanhas de marketing e o
conteúdo do Website.
Algumas das nossas atividades de marketing online são executadas através do Google Display Advertising.
Como parte deste programa, utilizamos funcionalidades do Google Analytics como o Redireccionamento.
Relacionado com a referida funcionalidade e outras oferecidas pela rede de anúncios, a Beckman Coulter
e os operadores, incluindo a Google, podem utilizar cookies de terceiros (por exemplo, a cookie
DoubleClick) – e, em alguns casos, cookies originais (como sejam, a cookie Google Analytics) – para
informar, otimizar e apresentar anúncios pela Internet, baseados nas suas visitas anteriores aos websites
Beckman Coulter. Poderemos ainda mostrar-lhe anúncios de alguma das nossas empresas afiliadas
quando visita os websites Beckman Coulter.
A
Política
de
Privacidade
da
Google
poderá
ser
consultada
em
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Poderá efetuar o cancelamento dos Google Ads
visitando http://www.google.com/ads/preferences. Caso não pretenda que os seus dados sejam

utilizados pelo Google Analytics, poderá instalar o add-on do browser para cancelamento do mesmo
disponível em Google Analytics opt-out page.
O presente website Beckman Coulter não se encontra configurado para responder a sinais “do not track”
recebidos através dos browsers.
Para conhecer mais acerca das cookies e outras tecnologias de rastreamento, incluindo como desativálos, por favor visite http://www.allaboutcookies.org/. Por favor tenha em consideração que algumas
cookies são essenciais ao funcionamento dos nossos websites e que a sua eliminação ou desativação
poderá reduzir as funcionalidades dos nossos websites.
Rastreamento Móvel
Alguns websites Beckman Coulter estão disponíveis também através de aplicações móveis que poderá
aceder através do seu dispositivo móvel. Caso utilize um dispositivo móvel para aceder e utilizar os
websites Beckman Coulter, informamos que poderemos recolher as seguintes informações, específicas a
serviços móveis, para além das outras informações descritas abaixo: o ID do dispositivo ou da publicidade,
o tipo de dispositivo, tipo de hardware, endereço MAC (“media access control”), identificação
internacional de equipamento móvel (“IMEI”), a versão do seu sistema operativo móvel, a plataforma
utilizada para aceder ou descarregar o website Beckman Coulter (por exemplo, Apple, Google, Amazon,
Windows), informação de localização e informação de utilização relativa ao seu dispositivo e a utilização
dos websites Beckman Coulter.
Informação Recolhida através de Outras Fontes
Podemos associar informação sua recolhida através das suas visitas a distintos websites Beckman Coulter.
Poderemos ainda associar a sua informação recolhida através dos websites Beckman Coulter com
informação recolhida offline, bem como com informação sua recolhida através de terceiros.
Como Utilizamos a Sua Informação
Obtemos determinadas informações pessoais (tais como o seu nome e informações de contacto) quando
escolhe fornecê-los através do nosso website ou numa situação offline. Os tipos de dados que podemos
obter incluem:
 informação de contacto (como sejam o nome, morada, endereço de e-mail, o número de telemóvel
ou outro número de telefone);
 nome de utilizador e código de acesso aos produtos e serviços online Beckman Coulter;
 número de conta;
 informação de pagamento (como sejam o número do cartão de pagamento, a data de validade, a
morada de entrega e a morada de faturação); e,

 outras informações que possa fornecer (por exemplo, quando finaliza o nosso Formulário de Contacto
Online ou submeta outra informação).
Sem a referida informação, poderemos não ter condições de lhe oferecer certos produtos ou serviços.
Nos termos da lei aplicável, obteremos o seu consentimento antes de procedermos à recolha de
informação através de cookies ou outros meios similares automatizados.
Utilizaremos a informação que obtivermos através do Website, consoante necessário, para o
preenchimento das nossas obrigações contratuais em fornecer os produtos ou prestar os serviços que
tenha solicitado, gerir as suas encomendas e faturas, e processar os seus pagamentos.
Utilizaremos ainda a informação que obtivermos através do website caso tenhamos um interesse legítimo
em fazê-lo, nomeadamente para apoio das seguintes funções e atividades:













criar e gerir a sua conta online;
comunicar consigo sobre e administrar a sua participação em: estudos, eventos, programas e
webinars;
disponibilização de conteúdos no nossos website (tais como materiais de formação e vídeos);
responder-lhe a e comunicar consigo relativamente a questões e pedidos, e para prestar as
informações requeridas;
registar e fornecer os produtos adquiridos, prestar garantia e assistência de serviço;
processar reclamações que recebemos relativas aos nossos produtos e serviços;
operar, avaliar e aperfeiçoar o nosso negócio (incluindo desenvolvimento de novos produtos e
serviços; gestão de comunicações; [análise dos nossos produtos; realização de análise de
informações, realização de atividades de contabilidade, auditoria, reconciliação de faturas,
cobranças ou outras funções internas);
realizar análises de informação e outras análises e tratamentos (incluindo pesquisas de mercado
e de consumo, análises de tendências, análises financeiras, anonimização, encriptação e
tokenização de informação pessoal);
identificação, prevenção e proteção contra a fraude e outras atividades comerciais ilícitas,
reclamações e outras responsabilidades; e,
cumprir e implementar requisitos legais aplicáveis, padrões da indústria relevantes e as nossas
políticas.

Caso consinta, poderemos utilizar as suas coordenadas de contacto para lhe enviar informações sobre
produtos, newsletters, promoções e outras ofertas.
Não vendemos ou por qualquer modo divulgamos informação que recolhemos sobre si.
Partilharemos os seus Dados Pessoais com:
 As nossas afiliadas e subsidiárias, conforme descrito na presente Política de Privacidade.

 Prestadores de serviço que executem serviços em nosso nome e de acordo com as nossas instruções,
incluindo o processamento de pagamentos e autorizações, atendimento de pedidos, publicidade,
análise de informação e serviços de prevenção de fraude. A Beckman Coulter não autoriza estes
prestadores de serviços a divulgar informações exceto quando necessário para a execução da
prestação de serviços em nosso nome ou para o cumprimento de obrigações legais. Exemplos destes
serviços incluem entidades que respondam a questões dos clientes, processem pagamentos através
de cartão de crédito, executem encomendas, prestem serviços de alojamento web, formação,
eventos e serviços de marketing.
 Outros terceiros com o seu consentimento.
Adicionalmente, poderemos divulgar informação sobre si se: (i) formos obrigados por lei ou decisão
judicial, (ii) às autoridades policiais ou a outros funcionários governamentais baseados num pedido de
divulgação lícito, (iii) ou quando seja nossa convicção que a divulgação é necessária e pertinente para
evitar danos físicos, perdas financeiras ou relacionadas com a investigação fraude ou atividade ilícita,
efetiva ou potencial.

Prazo de Conservação
Nos termos definidos pela lei aplicável, conservaremos os seus Dados Pessoais durante a nossa relação,
acrescida de um período razoável para cumprimento dos prazos de prescrição ou outros requisitos legais
impostos pela lei aplicável.
Fornecimento de Produto e Prestação de Serviços Requeridos
Caso decida adquirir um produto ou receber os nossos serviços, utilizaremos os Dados Pessoais que nos
forneça através dos websites Beckman Coulter para gerir as suas encomendas e faturas, para processar
os seus pagamentos, responder às suas questões, prestar-lhe os serviços solicitados e oferecer-lhe uma
experiência de cliente otimizada.
Marketing
Poderá também ter consentido em receber comunicações comerciais e de marketing da Beckman Coulter
ou das suas afiliadas, como sejam ofertas Beckman Coulter relacionadas com produtos e serviços, convites
para participar em estudos ou inquéritos sobre os nossos produtos, ou informações sobre promoções
especiais. Nesses casos, utilizaremos o seu contacto e outros Dados Pessoais para remeter-lhe informação
de marketing.
Experiência de Utilizador Personalizada
Os Dados Pessoais que nos fornece poderão ser utilizados para criar ofertas, informações ou serviços
personalizadas de acordo com os seus interesses e preferências. Do mesmo modo, poderemos utilizar o

seu endereço de IP e a informação que obtivemos automaticamente através da utilização de cookies ou
outras tecnologias de rastreamento similar para tornar o nosso website Beckman Coulter mais simples de
utilizar e navegar, bem como para personalizar os conteúdos disponibilizados através dos websites
Beckman Coulter ao antecipar a informação e serviços que poderão ser do seu maior interesse.
Aperfeiçoamento de Negócio e Produto
Com o intuito de identificar novos factos que possam auxiliar a Beckman Coulter a compreender melhor
as necessidades dos clientes e aperfeiçoar, desenvolver, e a avaliar os produtos, serviços, materiais e
programas, a Beckman Coulter analisa toda a informação fornecida.
Análise de Website e Melhoria
Utilizamos informação recolhida online através das cookies, web beacons ou outros meios automatizados
para (i) personalizar as visitas aos nossos websites, (ii) disponibilizar conteúdos (incluindo publicitários)
personalizados aos interesses dos nossos utilizadores e ao meio mediante o qual os nossos utilizadores
navegam no website e (iii) para gerir o nosso negócio. Utilizamos também esta informação para nos
auxiliar a diagnosticar problemas técnicos e de serviço, administrar o nosso website, identificar os
utilizadores, e recolher informações demográficas relativas aos nossos utilizadores. Utilizamos os dados
clichstream para determinar quanto tempo os utilizadores passam nas páginas do website, como os
utilizadores navegam pelo website e para que nos seja possível adequar o nosso website a satisfazer as
necessidades dos utilizadores.
Utilizamos neste website serviços analíticos de rede de terceiros, como sejam os do Google Analytics e
Eloquia. Os prestadores de serviço que administram estes serviços utilizam tecnologias como as cookies,
logs de servidores de rede e web beacons para auxiliar-nos a analisar como os visitantes utilizam o
website. A informação recolhida através destes meios (incluindo o Endereço de IP) é partilhada com estes
prestadores de serviço, os quais avaliam a utilização do website. Para conhecer o Google Analytics e como
efetuar o cancelamento, por favor visite www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Poderemos ainda utilizar a informação para outras finalidades, para as quais forneceremos um aviso no
momento da recolha.
Fundamento de Licitude do Tratamento de Dados

Nos termos das leis de Proteção de dados da União Europeia, a Beckman Coulter deverá ter um
fundamento de licitude para tratar os seus Dados Pessoais. O fundamento de licitude aplicável a cada
situação dependerá da finalidade de tratamento de Dados Pessoais que esteja a ser utilizado pela
Beckman Coulter, nos termos descritos infra:


Em certos casos, a Beckman Coulter poderá solicitar o seu consentimento para recolher e tratar
os seus Dados Pessoais. Caso decida dar o seu consentimento, informamos que poderá

posteriormente retirar o mesmo mediante contacto com a Beckman Coulter conforme descrito
na secção “As Suas Escolhas de Privacidade”. Informamos que a retirada do consentimento não
afetará o tratamento de dados que já tenha sido efetuado.


Noutras circunstâncias, o tratamento dos seus Dados Pessoais poderá ser necessário para o
cumprimento da legal ou regulamentar, ou para a execução de um contrato no qual participe.
Poderá não ser possível a oposição a este tratamento, ou a sua escolha de oposição poderá
prejudicar a nossa capacidade de executar uma obrigação contratual assumida consigo.



Noutras circunstâncias, ainda, a Beckman Coulter poderá tratar os seus Dados Pessoais com
fundamento nos interesses legítimos da Beckman Coulter em comunicar consigo sobre os seus
produtos e serviços, sobre estudos científicos e oportunidades educacionais. Você tem o direito
de opor-se a tal tratamento dos seus Dados Pessoais. Poderá fazê-lo mediante contacto com a
Beckman Coulter conforme descrito na secção “As Suas Escolhas de Privacidade”.

Informações que Partilhamos
Apenas partilhamos os seus Dados Pessoais com terceiros, nos termos descritos abaixo. Não vendemos
ou alugamos Dados Pessoais a terceiros para fins de marketing próprios.
Publicidade de Terceiros e Publicidade Comportamental Online
Poderá receber publicidade online aos produtos e serviços da Beckman Coulter através de websites de
terceiros e serviços móveis personalizados aos seus interesses, nomeadamente, com base na informação
que forneceu à Beckman Coulter ou através de websites de terceiros que esteja a visitar, ou baseados na
sua atividade de navegação, aquisições ou interesses. Estes tipos de publicidade personalizada poderão
ser remetidos através de diversas fontes, nomeadamente:






Poderemos partilhar com os nossos prestadores de serviços de publicidade, informação sua não
identificável que obtivemos através de cookies e outras tecnologias de rastreamento utilizadas nos
websites Beckman Coulter.
Alguns websites Beckman Coulter participam em publicidade comportamental online (por vezes
denominada publicidade redirecionada ou publicidade baseada em interesses). Você poderá
identificar estes websites através do link “Escolhas de Publicidade” constante do rodapé. A nossa
rede de parceiros de publicidade poderá colocar e utilizar cookies nos websites Beckman Coulter e
em websites de terceiros para recolher informação relativa às suas atividades para lhe remeter
anúncios publicitários baseados nos seus interesses.
Alguns web browsers poderão transmitir sinais “do-not-track” aos websites com os quais o browser
comunica. À data de entrada em vigor da presente Política de Privacidade, a indústria ainda não tinha
estabelecido um padrão de resposta a estes sinais. Neste sentido, a Beckman Coulter não responde
atualmente a estes sinais. Conforme referido acima, poderá cancelar a receção de informação de

anunciantes que utilizem o histórico do browser para remeter anúncios comportamentais online
através da visita aos adchoices.
Afiliadas, Vendedores e Fornecedores
Temos relações comerciais com fornecedores e empresas afiliadas, que nos ajudam na nossa atividade
comercial e para as quais poderá ser necessário ter acesso aos seus Dados Pessoais para prestação de
serviços à Beckman Coulter. Não autorizaremos estas partes a utilizar os seus Dados Pessoais para
qualquer finalidade não relacionada com a Beckman Coulter e os interesses comerciais das suas afiliadas
e não partilharemos informações recolhidas em países que requeiram o consentimento, exceto nos casos
em que o consentimento seja previamente obtido para a partilha com as afiliadas relevantes. Exigimos
sempre o tratamento dos seus Dados Pessoais de acordo com a presente Política.
Websites Geridos Conjuntamente
Podemos estabelecer parcerias com outras empresas para lhe disponibilizar conteúdos ou serviços
conjuntos ou em parceria. Nos websites geridos conjuntamente, serão sempre apresentados os logos da
Beckman Coulter e do Parceiro. Aconselhamos a leitura das políticas de Privacidade próprias dos nossos
parceiros de gestão, na medida em que as mesmas poderão ser distintas das nossas. A leitura das referidas
políticas de privacidade auxiliará na tomada de decisões informadas sobre partilha de informação através
de qualquer website.
Relatórios de Produto
Caso contacte a Beckman Coulter relativamente à sua experiência de utilização de um dos nossos
produtos, poderemos utilizar essa informação para submeter relatórios à autoridade regulat ória
governamental relevante, de acordo com as exigências legais.
Direitos Legais e Obrigações
Em circunstâncias limitadas, a Beckman Coulter poderá ser obrigada a revelar os seus Dados Pessoais para
cumprimento de uma obrigação ou exigência legais, como seja para cumprir com as obrigações de reporte
junto das autoridades regulatórias governamentais relativamente à segurança dos nossos produtos, ou
relacionados com a venda ou transferência de uma das nossas linhas de produtos ou divisões, incluindo
os serviços prestados através de um ou mais websites Beckman Coulter. Reservamos o direito de utilizar
Dados Pessoais para investigar e processar utilizadores que violem as nossas regras ou que se envolvam
em comportamentos que são ilegais ou prejudiciais para outros ou para a propriedade de outros.
Alterações na Organização

Caso a Beckman Coulter decida reorganizar ou desinvestir no seu negócio mediante a venda, fusão ou
aquisição, poderá partilhar os seus Dados Pessoais com os adquirentes efetivos ou potenciais. A Beckman
Coulter exigirá que os adquirentes efetivos ou potenciais tratem os seus Dados Pessoais de forma
consistente com a presente Política.

Privacidade de Menores
A Beckman Coulter não recolhe ou trata conscientemente Dados Pessoais recolhidos diretamente de
crianças através dos websites Beckman Coulter (a Beckman Coulter define “crianças” como menores de
18 anos). Não permitimos conscientemente que menores encomendem os nossos produtos, comuniquem
connosco, ou utilizem qualquer dos nossos serviços online. Caso seja titular das responsabilidades
parentais de uma criança e tome conhecimento que a mesma nos forneceu informações, agradecemos
que nos contacte através dos meios detalhados abaixo, para que a Beckman Coulter possa, em conjunto
consigo, resolver a questão.

As Suas Escolhas de Privacidade
Você tem o direito de visualizar e obter uma cópia dos Dados Pessoais que mantemos sobre si, bem como
de requerer a correção dos seus Dados Pessoais incorretos ou incompletos.
Você tem o direito de receber os dados que nos forneceu num formato estruturado, de uso corrente e de
leitura automática e a transferir os seus dados para outros responsáveis pelo tratamento.
Você poderá também requerer o apagamento dos seus Dados Pessoais ou requerer a limitação do seu
tratamento, ou opor-se ao tratamento dos seus Dados Pessoais.
Para aceder aos seus Dados Pessoais, para submeter um pedido, reclamação, ou requerer a correção, ou
exercer o direito de oposição de algum programa particular, por favor:
 Contacte a nossa equipa de Legal & Compliance clicando no link “Contact Us/Contacte-nos” constante
do website Beckman Coulter que estiver a utilizar (por favor introduza a expressão “Privacidade” no
assunto)
 Contacte-nos através das coordenadas de contacto constantes da aplicação móvel que estiver a utilizar
 Contacte-nos através de e-mail para dataprivacy@beckman.com.
Poderá também remeter uma carta para a seguinte morada:
Beckman Coulter
Ao cuidado de: Legal & Compliance (Privacy)
250 S. Kraemer Blvd.
Brea, California 92821

Para mais informações a respeito dos seus direitos, ou caso não consiga resolver um problema
diretamente connosco e pretenda submeter uma reclamação, contacte a autoridade de controlo
competente na sua jurisdição, caso seja aplicável.
Em todas as comunicações dirigidas à Beckman Coulter, por favor inclua o seu contacto de e-mail, o
endereço do website, a aplicação de telemóvel, e/ou o produto Beckman Coulter específico através do
qual tenha fornecido Dados Pessoais (por exemplo, www.beckmancoulter.com), e uma explicação
detalhada do seu pedido. Caso pretenda apagar, alterar ou corrigir os seus Dados Pessoais e esteja a
contactar-nos por e-mail, agradecemos que coloque a menção “Pedido de Apagamento” ou “Pedido de
Alteração/Correção” no assunto do e-mail. Responderemos a todos os pedidos razoavelmente efetuados
num prazo adequado, contudo poderemos necessitar de confirmar a sua identidade antes de executar
certos pedidos.

Segurança da Informação
A Beckman Coulter mantém os controlos técnicos, administrativos e físicos razoáveis para garantir a
segurança dos Dados Pessoais recolhidos através dos websites Beckman Coulter. Contudo, existe sempre
o risco de um terceiro não autorizado intercetar uma transmissão através da Internet, ou que alguém
consiga corromper os nossos sistemas de segurança. Solicitamos que tome as devidas cautelas sempre
que transmita Dados Pessoais através da Internet, em especial a sua informação financeira, pois a
Beckman Coulter não poderá garantir que terceiros não autorizados não terão acesso aos seus Dados
Pessoais; pelo exposto, sempre que submeta Dados Pessoais através dos websites Beckman Coulter,
considere os riscos e vantagens previamente.
Websites de Terceiros e Plug-ins de Redes Sociais
A presente Política de Privacidade não é aplicável aos websites Beckman Coulter que não sejam detidos
ou geridos pela Beckman Coulter, nem aos websites de terceiros para os quais os links possam
reencaminhar. Os websites Beckman Coulter poderão utilizar plug-ins de redes sociais (por exemplo, o
botão “Like” do Facebook, ou o botão “Share to Twitter”) para lhe assegurar a possibilidade de partilhar
facilmente informação com terceiros. Quando visita os websites Beckman Coulter, o operador do plug-in
da rede social poderá colocar uma cookie no seu computador ou outros ficheiros eletrónicos que
permitam ao operador reconhecer os utilizadores que visitaram previamente o nosso website. Caso esteja
ligado a uma rede social (por exemplo, Facebook ou Twitter) enquanto navega num website Beckman
Coulter, o plug-in da rede social permite que a mesma receba informação sobre a sua visita ao website
Beckman Coulter. O plug-in da rede social permite ainda a partilha de informações sobre as suas
atividades no website Beckman Coulter com outros utilizadores da rede social. Estas opções de partilha
são geridas pelo website da rede social e governadas pela sua política de privacidade.
Acesso Global a Websites

Este website é detido e gerido pela Beckman Coulter nos Estados Unidos, contudo a informação que nos
fornece estará acessível às nossas afiliadas, vendedores e fornecedores noutros países, conforme
estabelecido na presente Política. Acresce ao predito que, se você estiver a visitar este website de um país
que não seja os Estados Unidos, a sua comunicação connosco implicará necessariamente uma
transferência de informações através das fronteiras internacionais. O nível de proteção legal dos Dados
Pessoais não é o mesmo em todos os países; no entanto, tomaremos as medidas de segurança descritas
nesta Política de Privacidade num esforço para manter suas informações seguras. Ao utilizar este website,
você entende que os seus Dados Pessoais podem ser armazenados e tratados nos Estados Unidos e em
qualquer país para o qual possamos transferir as suas informações no curso de nossas operações
comerciais.
Aviso Legal aos Residentes na Califórnia
Sujeita aos limites constantes do Código Civil da Califórnia § 1798.83, os residentes na Califórnia poderão
requerer (i) uma lista da categoria de Dados Pessoais que transmitimos a terceiros para as suas finalidades
próprias de marketing no ano civil anterior, e (ii) a identificação desses terceiros. Para efetuar o presente
pedido, os residentes na Califórnia poderão contactar-nos através do e-mail: dataprivacy@beckman.com.
Alterações à Nossa Política de Privacidade
Apenas utilizaremos Dados Pessoais nos termos descritos na presente Política de Privacidade, vigente no
momento em que a informação foi recolhida ou autorizada por si. Contudo, e nos termos das regras
relativas ao consentimento, a presente Política de Privacidade Global poderá ser atualizada
periodicamente para refletir alterações às nossas práticas relativas a dados pessoais. Colocaremos um
aviso destacado no nosso website ou enviaremos um e-mail para notificá-lo de quaisquer alterações
significativas à nossa Política de Privacidade Global e indicaremos no topo do Aviso a data em que foi
atualizada.

